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প্রবিবি অনুবিভাগ
প্রবিবি অনুবিভাগগর সম্পাবিত কার্ যািলীর মগে রগেগে সরকাবর অবিগসর কমযকতযা/কমযচারীগির বিবভন্ন ভাতা বিি যারণ/পুিবি যগিচিা
করা। ২০১৬-১৭ অর্ য িেগর এ অনুবিভাগগর বিবভন্ন শাখাে সম্পাবিত উগেখগর্াগ্য কার্ যািলী বিম্নরূপঃ
 সািারণ ভবিষ্য তহবিল (বিবপএি) এিং প্রগিে ভবিষ্য তহবিল (বসবপএি) এর ইিবিগমন্ট/সুগির হার ২০১৬-১৭
অর্ যিেগরর িন্য ১৩.০০%-এ বিি যারণ
 সরকাবর কমযচারীগগণর (গিসামবরক/সামবরক) গ্রস পপিশগির শতকরা ১০০ ভাগ সমপযগণর সুবিিা িাবতল কগর শতকরা
৫০ ভাগ িােতামূলক সমপযণ এিং অিবশষ্ট শতকরা ৫০ ভাগগর িন্য বিি যাবরত হাগর মাবসক পপিশি গ্রহগণর বিিাি প্রিতযি
 সরকাবর কমযচারীগির পপিশগির সগি যাচ্চ সীমা বিি যারণ
 সরকাবর কমযচারীগগণর অিসরকালীি সুবিিাবি/প্রাপ্যতা পুিঃবিিারণ
 মন্ত্রণালগের সকল Rules & Regulations ওগেি সাইগে প্রিাি
 সম্মািী ভাতা প্রিাগি ঘেি-উত্তর অনুমবত প্রিাি সম্পবকযত কাি
 িাংলাগিশ পুবলশ প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠািসমূগহর অবতবর্ িক্তাগির সম্মািী এিং প্রবশক্ষণার্ীগির প্রবশক্ষণ ভাতা বিি যারণ
 কৃবি গগিিণা সম্মািিা পিক িীবতমালার উপর অর্ য বিভাগগর মতামত প্রিাি
 িাংলাগিশ পসিািাবহিী, পিৌিাবহিী এিং বিমাি িাবহিী সম্পবকযত মূল আইিগুগলাগক আধুবিক ও যুগগাপগর্াগীকরগণর
বিিগে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালে কবমটির সিস্য ও সহােতাকারী কমযচারীগণগক সম্মািী প্রিাগি সম্মবত জ্ঞাপি
 বিবভন্ন মন্ত্রণালে/বিভাগ/অিীিস্থ অবিিপ্তগরর কমযচারীগগণর পপিশিগর্াগ্য চাকবরর ঘােবতকাল প্রমািযগি সম্মবত প্রিাি
 িাতীে অোপগকর সম্মািী পুিঃবিি যারণ
 তথ্য ও পর্াগাগর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগগর অিীি তথ্য ও পর্াগাগর্াগ প্রযুবক্ত অবিিপ্তগরর মামলাসমূহ পবরচালিার বিবমত্ত
পিসরকাবর প্যাগিল আইিিীিী বিগোগগর অনুগমািি
 ২০১৬-১৭ অর্ য িেগরর সকল মন্ত্রণালে/বিভাগগর মেগমোিী িাগিে কাঠাগমা প্রণেগির সাগর্ সম্পৃক্ত উপসবচি এিং
তিবিম্ন কমযচারীগির মূলগিতগির সমপবরমাণ সম্মািী প্রিাি
 িাংলাগিশ পিতাগরর বশল্পী সম্মািী পুিঃবিি যারণ
 িাংলাগিশ পেবলবভশগির অনুষ্ঠাি শাখা/িাতযা শাখার বশল্পী সম্মািী পুিঃবিি যারণ
 িাংলাগিশ পর্ যেি কগপযাগরশি (িাপক) পবরচাবলত ন্যাশিাল পহাগেল এন্ড ট্যুবরিম পেবিং ইিবিটিউগে বিকালীি/
সান্ধ্ুকালীি প্রবশক্ষণ পকাস য এর প্রবশক্ষকগির পলকচার বি পুিঃবিি যারণ
 িাংলাগিশ পপগোবলোম কগপযাগরশি (বিবপবস’র) পবরচালিা পি যগির িবহ:পবরচালকগির সম্মািী পুি:বিি যারণ
 বিজ্ঞাি ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালে কর্তযক িাতীে পিগলাবশপ কমযসূবচর আওতাে িাতীে বিজ্ঞাি ও প্রযুবক্ত (NST) পিগলাবশপ
খাত পর্গক বৃবত্ত প্রিাগির হার বিি যারণ
 শুদ্ধাচার পুরস্কাগরর িন্য বিি যাবচত কমযচারীগণগক এক মাগসর মূল পিতগির সমপবরমাণ অর্ য সম্মািী বহগসগি প্রিাগি অর্ য
বিভাগগর অিাপবত্ত জ্ঞাপি
 পিসরকাবর মাবলকািািীি পপ্রক্ষাগৃহসমূগহর উন্নেি, পপ্রক্ষাগৃগহ বিবিোল প্রিশযি ও সাউন্ড বসগিম চালুর িন্য সরকাবর
অনুিাি িীবতমালা, ২০১৫ প্রণেগি অর্ য বিভাগগর অিাপবত্ত জ্ঞাপি
 শারীবরক বশক্ষা কগলগি এমবপএি পকাগস যর িন্য বৃবত্তর প্রিতযি এিং বিবপএি পকাগস যর বৃবত্তর হার পুি:বিি যারণ
 িন্যপ্রাণী সংিান্ত অপরাি উিঘােগি তথ্য প্রিািকারীগক পুরস্কার প্রিাি বিবিমালা-২০১৫’ প্রণেগি অর্ য বিভাগগর অিাপবত্ত
জ্ঞাপি
 স্মারক িাক টিবকে এর তথ্যিহুল িাোকাি য/বলিগলে এর রাইেআপ (বলোগরচার) পলখগকর িন্য সম্মািী/পাবরগতাবিগকর
হার বিি যারণ
 সরকাবর পমবিগকল কগলি হাসপাতাগল কমযরত ইন্টাি য বচবকৎসকগির মাবসক ইন্টাি যশীপ ভাতা ১০,০০০.০০ োকার স্থগল
১৫,০০০.০০ োকাে পুিঃবিি যারণ
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 িাতীে পিতিগস্কল, ২০১৫ এর আগলাগক িাংলাগিশ ব্াংগকর গভণ যরগক পিাগমবষ্টক এইি এলাউন্স এর প্রাবিকারভুক্ত
কমযচারী বহগসগি গণ্য কগর ১ জুলাই, ২০১৬ তাবরখ হগত মাবসক ৩,০০০ োকা হাগর পিাগমবষ্টক এইি এলাউন্স বিি যারণ
 বিবভন্ন মন্ত্রণালে/বিভাগগর কমযচারীগির ৬ মাগসর অবিক সমগের কার্ যভার ভাতা প্রিাি
 িাংলাগিশ ব্াংক গভণ যগরর আপ্যােি ভাতা বিদ্যমাি িাৎসবরক সগি যাচ্চ ৩৬,০০০ োকার স্থগল ৬০,০০০ োকাে
পুিঃবিি যারণ
 প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালগের অিীি আমযি পিাগস যস পমবিকুাল কগলগির ইন্টাি য িাক্তারগির ইন্টাি যবশপ ভাতা মাবসক ১০,০০০
োকা পর্গক ১৫,০০০ োকাে পুিঃবিি যারণ
 সরকাবর ইউিািী ও আয়ূগি যবিক পমবিগকল কগলি এিং সরকাবর পহাবমওপ্যাবর্ক পমবিগকল কগলি ও হাসপাতাল এর
ইন্টাি য বচবকৎসকগির মাবসক ইন্টাি যবশপ ভাতা বিদ্যমাি ৫,০০০ োকার স্থগল ৭,৫০০ োকা পুিঃবিি যারণ
 প্রাবিকার প্রাপ্ত পুবলশ সিস্যগির িৎসগর ২ পসগের পবরিগতয ৩ পসে ইউবিিরগমর প্রাবিকার ষ্বষ্টগত সম্মবত জ্ঞাপি
 ভূবম মন্ত্রণালগের আওতািীি উপগিলা ভূবম অবিস এিং ইউবিেি ভূবম অবিসসূমগহ বিগোবিত (খন্ডকালীি)
পবরেন্নকমীগির (ঝাঁডুিার) পাবরশ্রবমক মাবসক ৫০০ োকার স্থগল ৩,০০০ োকা পুিঃবিি যারণ
 ১০০% পপিশি সমপযণকারী কমযচারীগির িিিি য ভাতা প্রিাি সম্পবকযত প্রজ্ঞাপি িাবর
 প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালগের বিেমািীি আমযি পিাগস যস পমবিগকল কগলগি কমযরত ইন্টাি য িাক্তারগির মাবসক ইন্টাি যবশপ মাবসক
ভাতা বিদ্যমাি ১০,০০০ োকা পর্গক ১৫,০০০ োকা পুিঃবিি যারণ
 িাতীে পিতি পস্কল, ২০১৫ প্রিতযি হওোে িাংলাগিশ িরাদ্দ বিবিমালা, ১৯৮২ এর আওতাে সরকাবর আিাসগির পশ্রবণ
বিন্যাস ও প্রাবিকার প্রবতস্থাপগির লগক্ষ বিবি-৪ ও বিবি-৫ এর ১ও ২ িং উপবিবি পুিঃবিি যারণ এিং বিবি-৯ অনুর্ােী
অসহােী িাসসহাি ও সাগকযে হাউস/গরন্ট হাউস এর ভাড়া পুিঃবিি যারণ
 বহল আিসার সিস্যগির িন্য বিদ্যমাি ৫,০০০ োকা স্থগল ১০,০০০ োকা হাগর িৎসগর ২টি উৎসি ভাতা এিং বিবভন্ন
সংস্থাে বিগোবিত অঙ্গীভূত আিসার সিস্য/সিস্যাগির িন্য প্রবতটি উৎসগি ৩০ বিগির বিবিক ভাতা অর্িা ১০,০০০
োকা র্া কম হে পস হাগর িৎসগর ২টি বিগশি ভাতা প্রিাি
 সরকাবর কমযচারী হাসপাতাগলর িরগমেরীর মাবসক ভাড়ার হার বিি যারণ
 মজুবর পিাগি যর সিস্যগির বিবিক ভাতার হার বিি যারণ
 সহকারী উপগিলা/র্ািা বশক্ষা অবিসারগির মাবসক ভ্রমণ ভাতা বিদ্যমাি ৫০০ োকা পর্গক ৩,০০০ োকা পুিঃবিি যারণ
য অিবস্থত ৩টি িাবতঘগর কমযরত কমযচারীগির পরশি ভাতার হার মাবসক ৩০০
 কক্সিািার, কুতুিবিো এিং পসন্টমাটিগি
োকা পর্গক ১,০০০ োকা পুিঃবিি যারণ
 স্বতন্ত্র পপ্রবসগিন্ট গাি যস পরবিগমগন্টর ট্যাকটিকুাল সাগপাে য টিম (TST) এর সিস্যগির িন্য ক্লর্ টিবস কম্ব্ুাে বপ্রগন্টি
(৬৫% পবলগেিার এিং ৩৫% কেি) কাপগড়র প্রাবিকার বৃবদ্ধকরণ
 সািগমবরি ক্রুগির িন্য িস্ত্র সামগ্রী িাংলাগিশ পিৌিাবহিী পপাশাক বিবিমালা ২০০৭ এিং এি.ও-১৫/৮৩ পত সংগর্ািি
 িাতীে পিতিগস্কল, ২০১৫ অনুসাগর সশস্ত্র িাবহিীর পিবসও ও সাগিযন্টগগণর পিতি বিি যারগণর িটিলতা বিরসি
 সশস্ত্র িাবহিীর সিস্যগির ভ্রমণ ভাতা, বিবিক ভাতা এিং সড়ক পগর্ বকগলাবমোর বভবত্তক পর্ ভাড়া ভাতা ইতুাবি
পুিঃবিি যারণ
 অিারারী পলিগেন্যান্ট ও অিারারী কুাগেি-এর িন্য বিি যাবরত পকাোর সংখ্যা বৃবদ্ধ
 সশস্ত্র িাবহিীর অবিসারগগণর িন্য পপাশাক ও অতুািশ্যকীে দ্রব্ সামগ্রীর প্রাবিকার সংিান্ত পিএসআই ৩/৮৭ এিং
৫/২০১১ সংগশািি/সংগর্ািি/বিগোিি
 িাবতসংঘ শাবন্তরক্ষা বমশগি বিগোবিত সশস্ত্র িাবহিীর সিস্যপির বিপিবশক ভাতার িীবতমালা সংগশািি
 িাংলাগিশ বিমাি িাবহিীর বশক্ষা শাখার বিগশি স্বল্প পমোবি কবমশি (Special purpose short service
commission) পগি বিগোগ সংিান্ত বিমাি িাবহিী বিগি যবশকা (এএিআই) অনুগমািি।
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